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REDAÇÃO 

 
PORTUGUÊS 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 3 QUESTÕES: 

Poema de Manuel Bandeira (1886-1968) utilizado como base para responder à(s) questão(ões) a 

seguir. 

 

Poema tirado de uma notícia de jornal 

João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia num barracão sem número. 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 

 
(Libertinagem & Estrela da manhã, 1993.) 

 

QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 

a) O fato de João Gostoso morar num barracão sem número expõe a fragilidade de condição social do 

personagem, assim como metaforiza a sua falta de individualização no contexto em que vive. 

 

b) Na linguagem jornalística, predomina a função referencial, presente na sequência de versos curtos 

que confere objetividade ao relato, ao mesmo tempo que atende aos elementos essenciais de 

compreensão do fato: o quê (o suicídio de João Gostoso: núcleo básico da notícia); o quem (o próprio 

João Gostoso); o quando (numa noite); o onde (na Lagoa Rodrigo de Freitas); o como (afogado) e o 

por quê? (que ficou sem resposta).   

 

QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 

Através de verbos no pretérito imperfeito e perfeito do indicativo, o poema de Manuel Bandeira narra, 

em sequência, a angustiante e radical falta de explicação racional para a causa de uma morte que, por 

tudo, parecia improvável, já que um instante de febril alegria se contrapõe, abruptamente, a um 

posterior momento fúnebre.   

 

QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 

O relato de um fato do cotidiano, a linguagem simples e objetiva do poema em versos livres e brancos 

afastam-no da estética parnasiano-simbolista que apresenta preocupação com a linguagem culta e 

refinamento formal, com preferência pelo soneto de versos decassílabos ou alexandrinos.   

 

QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 

Ao visitar um hospital em São Paulo o narrador conhece um americano que está internado no mesmo 

quarto em que seu pai. Embora o homem esteja doente e não saiba falar português, ele se surpreende 

ao ver o narrador, o que faz com que o este pense que ele seja o fotógrafo americano, amigo e suposto 

amante de Buel Quain.   

 

 

QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor FLÁVIO 

O episódio envolvendo o antropólogo ocorreu durante a Era Vargas (Estado Novo) e o contato do 

narrador com os índios se deu durante o Regime Militar, 
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QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 

Oração coordenada sindética adversativa e oração coordenada sindética alternativa. 

 

QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 

Adição e oposição. 

 

QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 

Objeto direto e predicativo do sujeito. 

 

QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 

A) subjetiva 

B) predicativa 

C) completiva nominal  

D) objetiva indireta 

 

QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora VERIDIANE 

Em I, a oração subordinada completa um verbo transitivo direto, portanto desempenha função de 

objeto direto. Já em II, a oração subordinada completa um substantivo abstrato, portanto desempenha 

função de complemento nominal. 

 
QUÍMICA 

 

QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 

Experimento III 

 

JUSTIFICATIVA: Como a reação é exotérmica, ela apresenta maior rendimento em temperaturas mais 

baixas. A reação ocorre com aumento da quantidade de gás no sentido direto. Assim sendo, o equilíbrio 

é deslocado no sentido direto em pressões mais elevadas. 

 

QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 

HCl + H2O → H3O1+ + Cl1- 

[H3O1+] = 1,0 × 10-3 mol/L 

-log [H3O1+] = -log (1,0 × 10-3) 

pH = 3 

 

QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 

KC =  

KC =  

KC = 1,33 

 

QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 

As interações intermoleculares são mais fortes na substância A. 

 

JUSTIFICATIVA: Nesse caso, quando o líquido A estiver em equilíbrio físico com o seu vapor, o número 

de moléculas que conseguem escapar da fase líquida para a fase vapor é menor. Um menor número de 

moléculas na fase gasosa implica em uma menor pressão de vapor. 

 

QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 

10°C 
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QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor FABIANO 

0,4 mol/L 
K3PO4(aq) → 3 K1+(aq) + PO4

3-   1:4 

 

Uma solução 0,2 mol/L de K3PO4 tem concentração de 0,8 mol/L em termos do número de partículas. 
NaCl(aq) → Na1+(aq) + Cl1-  1:2 

 

Para uma solução de NaCl ter a mesma pressão osmótica, sua concentração deve ser 0,4 mol/L. Essa 

solução também tem concentração 0,8 mol/L em termos do número de partículas. 

 __________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor RAFAEL 

 
Ordem de ponto de ebulição: III < II < I 

A substância III apresenta o menor ponto de ebulição dentre as demais pois se trata de uma substância 

apolar, portanto realiza somente interações do tipo dipolo instantâneo-dipolo induzido. A substância II, 

por ser um composto polar, realiza interações mais fortes, do tipo dipolo-dipolo e, como consequência, 

apresentará maior ponto de ebulição que III. A substância I é a única dentre as demais que realiza 

interações do tipo ligações de hidrogênio, que são as interações intermoleculares mais intensas. Logo, 

seu ponto de ebulição será o maior dentre as três. 

 

QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor RAFAEL 

 
A vitamina C é a que apresenta maior solubilidade em água pois apresenta muitos grupos hidroxila (-

OH) permitindo que haja um maior número de interações do tipo ligações de hidrogênio com moléculas 

de água, favorecendo sua solubilidade. 

 

QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor RAFAEL 

 
 

A primeira substância a ser recolhida é a I e a última é a II. A substância I é a menos volátil pois é a 

que apresenta menor cadeia carbônica e, portanto, a que apresenta menor ponto de ebulição. A 

substância II é a última a ser retirada pois apresenta maior cadeia que a I e apresenta cadeia linear, ao 

passo que a substância III apresenta cadeia ramificada. A ramificação na cadeia para compostos com 

mesmo número de átomos de carbono promove uma diminuição no ponto de ebulição das substâncias. 
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QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor RAFAEL 

Tanto etanol quanto metoximetano podem interagir com a água por ligação de hidrogênio, o que 

explica a solubilidade semelhante para ambos. No entanto, o éter, quando puro, não realiza ligações de 

hidrogênio com outras moléculas de éter, somente interações do tipo dipolo-dipolo, ao passo que o 

etanol pode realizar interações do tipo ligação de hidrogênio. Como as ligações de hidrogênio são mais 

intensas, observa-se que o ponto de ebulição do etanol será maior. 
 


